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Fāžu maiņas materiālu (FMM) izmantošana 

1. FMM raksturojums un iespējamie pielietojumi 

FMM ir apslēptā siltuma uzkrājēji. Pētījumi par FMM kā siltuma uzkrājējiem ir uzsākti jau 

20. gs vidū, taču tad tas nebija ekonomiski pamatots izejmateriālu izmaksu un zemo enerģijas cenu 

dēļ. Mūsdienās, samazinoties FMM izmaksām un palielinoties elektroenerģijas cenām, to 

pielietošana būvniecībā kā siltuma enerģijas uzkrājējiem kļūst aizvien izdevīgāka. Ņemot vērā 

pieprasījumu pēc iekštelpu komforta, it īpaši, pēc gaisa dzesēšanas karstajās vasaras dienās, FMM 

var tikt veiksmīgi izmantoti gan temperatūras stabilizēšanai iekštelpās, gan arī elektroenerģijas 

patēriņa samazināšanai, kuru panāk, samazinot gaisa kondicionēšanas iekārtu darbināšanas 

nepieciešamību. 

Siltuma enerģijas uzkrāšana apslēptā siltuma veidā fāžu maiņas laikā ierobežotā temperatūras 

diapazonā, ļauj uzkrāt lielu siltuma daudzumu, kam šajā gadījumā - pielietojumos būvniecībā ir 

pozitīva loma. Apslēptā siltuma daudzums, kas nepieciešams fāžu maiņas norisei materiālam, ir 

ievērojami lielāks kā jūtamais siltuma daudzums temperatūra izmaiņās. Ir iespējamas trīs fāžu 

maiņas: ciets-ciets, ciets-šķidrs, šķidrs-gāzveida. Piemērotākie pielietojumos būvniecībā ir ciets-

šķidrs fāžu maiņas materiāli (Mehling H., Cabeza C, 2008) (PCM in Mediterranean construction: 

experimental results, 2008). Fāžu maiņas laikā materiāla tilpums izmainās mazāk par 10%, tāpēc 

var apgalvot, ka uzkrātais siltuma daudzums ΔQ ir proporcionāls ar entalpijas izmaiņu ΔH, kuru 

bieži sauc par fāžu maiņas (ciets-šķidrs) entalpiju vai kušanas entalpiju: 

 𝑄=ℎ∗𝑚 , (1) 

kur  

ℎ – fāžu pārejas entalpija, kJ/kg;  

𝑚 – materiāla masa, kg;  

𝑄 – uzkrātās siltuma enerģijas daudzums, kJ. 

Materiālam kūstot tiek saglabāta praktiski nemainīga tā temperatūra jeb fāžu pārejas 

temperatūra. Pēc tam, kad ir notikusi pilnīga fāžu parēja, materiāla temperatūra sāk pieaugt 

proporcionāli pievadītās siltumenerģijas daudzumam (skat. att. 1). 

 



2 
 

         
 

 
  

 

„Latvijas klimatam potenciāli piemērotu mūsdienīgu sistēmisku tehnoloģisko risinājumu prototipu, 

konstrukciju un materiālu apzināšana un atlase.” 

Projekts (vienošanās Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007)  

 

 
Attēls 1. Uzkrātā siltuma enerģija fāžu maiņas laikā.  

Pamatojoties uz apslēptā siltuma lielo potenciālu siltuma uzkrāšanā šaurā temperatūras 

diapazonā, tas kļūst par vērā ņemamu iespējamo risinājumu dažādu jaunu tehnoloģiju izstrādei, kas 

saistītas ar siltuma procesiem ēkās. 

Ja telpa netiek kondicionēta, tad iekštelpu temperatūru nosaka āra gaisa temperatūra, kā arī 

esošās ēkas materiālu un to konstrukciju siltuma ietilpība. Taču vieglās konstrukcijas ēkām 

siltumietilpība ir maza un tās pieskaitāmas pie mazas termiskās  inerces ēkām. Pielietojot FMM var 

palielināt to siltuma inerci. Lai spriestu par fāžu maiņas materiāla siltuma ietilpību, attēlā  2 parādīts 

cik biezs cita materiāla slānis ir vajadzīgs, lai nodrošinātu tādu pašu siltuma ietilpību kā 1 cm 

biezam FMM slānim. Apvienojot tradicionālos būvmateriālus ar FMM, tiek palielināta ēkas siltuma 

inerce, praktiski nepalielinot ēkas masu. Matemātiskās modelēšanas rezultāti ir pierādījuši, ka, 

pielietojot FMM, karstās dienās pīķa temperatūra var tikt samazināta par 2 līdz 3°C (Hauer A., 

Mehling H., Schossig P., Yamaha M., Cabeza L.F., Martin V., Setterwall F., 2005).  

 
Attēls 2. Materiālu slāņu biezumi pie vienādas siltumietilpības. 

Pētījumi pēdējos gados ir pierādījuši, ka, pielietojot FMM, var panākt pat 15 līdz 20% enerģijas 

samazinājumu gaisa dzesēšanas un kondicionēšanas iekārtu darbināšanai (Castell A, Medrano M, 

Castellón C, Cabeza LF, 2008) (Mediterranean construction: experimental results, 2008) (Solar 
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energy storage using phase change materials, 2007) (PCM thermal storage in buildings: A state of 

art, 2008) (Review on thermal energy storage with phase change materials and applications).  

Lai FMM tiktu veiksmīgi integrēts konstrukcijā, tam nepieciešamas noteiktas īpašības. 

Svarīgākais priekšnosacījums ir tāds, ka tam ir jābūt materiālam ar augstu enerģijas uzgkrāšanas 

blīvumu šaurā temperatūras diapazona. Ja materiālam piemīt šī īpašība, tad tālāk materiāls ir 

jāizvērtē pēc četriem aspektiem: fizikālā, ķīmiskā, tehniskā un ekonomiskā. 

Būtiskās fizikālās īpašības ir šādas: 

- Fāžu maiņas temperatūrai jābūt vēlamajā diapazonā, lai nodrošinātu siltuma pievadīšanu un 

novadīšanu pie tādas temperatūras, kādu pieprasa sistēma. 

- Kušanas-cietēšanas un cietēšanas-kušanas temperatūras diapazonu minimāla atšķirība. 

- Liela fāžu maiņas entalpijas un tilpuma attiecība, lai tiktu sasniegts augsts siltuma enerģijas 

uzglabāšanas blīvums. 

- Liela īpatnējā siltumietilpība, papildus jūtamā siltuma absorbcijai. 

- Laba siltuma vadītspēja, lai siltuma atdeve un uzglabāšana notiktu pietiekami īsā laika 

posmā, kas nepieciešams efektīvai sildīšanai vai dzesēšanai. 

- Pēc iespējas mazākas tilpuma izmaiņas fāžu maiņas laikā. 

- Pastāvīgi kušanas un cietēšanas cikli, lai materiāls spētu saglabāt savas īpašības tik ilgi, cik 

vien nepieciešams, lai kopējā sistēma spētu pildīt savas funkcijas.  

- Pēc iespējas šaurāks fāžu maiņas temperatūras diapazons. 

Būtiskās ķīmiskās īpašības ir šādas: 

- Laba materiāla ķīmiskā stabilitāte. 

- Nedegradēšanās pēc liela skaita kušanas-cietēšanas cikliem. 

- Laba saderība ar tradicionālajiem būvniecības materiāliem. 

Būtiskās tehniskās īpašības ir šādas: 

- Zems tvaiku spiediens – lai nebūtu nepieciešams papildus materiāla ieguldījums FMM 

konteinera vai apvalka konstruēšanā. 

- Drošības apsvērumi – FMM sistēmām ir jānodrošina pietiekama mehāniskā stabilitāte un 

tām ir jābūt ugunsdrošām. Specifiskos lietojumos drošības prasības var tikt papildinātas. 

Būtiskie FMM ekonomiskie aspekti ir šādi: 

- Piemērots atkārtotai izmantošanai kalpošanas cikla beigās.  

- Liels piedāvājums un konkurētspējīga cena. 

Praktiski neviens materiāls neatbilst visiem šiem kritērijiem. Vispirms tiek izvērtētas 

materiāla fizikālās īpašības – kušanas temperatūra un entalpija, pārdzesēšana un cikliskā stabilitāte. 
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Tikai tad, ja materiāls izrādās derīgs pielietošanai kāda nozarē, izvērtē tā iespējas kļūt par konkurēt 

spējīgu produktu. Bieži vien materiāli tiek uzlaboti, lai panāktu lielāku atbilstību iepriekš 

minētajiem kritērijiem.  
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KOMERCIĀLI PIEEJAMIE FĀŽU MAIŅAS MATERIĀLI  

Tabula 1. Tirgū pieejamie būvmateriāli, būvizstrādājumi ar FMM 

Produkta 
nosaukums/ 

ražotājs  
Pielietojums 

Fāžu maiņas 
materiāls (FMM) 

FMM 
kušanas 

temperatū
ra 

Entalpija 
Raksturīgie  

dimensiju izmēri 
Aptuvenā 

cena 
Mājaslapa Epasts 

Ražotājvalsts/ 
tuvākā 

pārstāvniecība 
Piezīmes  

Energain/ Dupont  

Paneļi telpu 

dzesēšanai un 
komforta 

temperatūras 
saglabāšanai/ montē 

uz sienām, griestiem 

Parafīna vasks 21.7°C 

(0°C - 30°C) 
>70kJ/kg 

(0°C - 30°C) 
>515kJ/m

2
 

Paneļi 1000 x 
1198 x 5.2 mm 

$75/m
2
 

http://energain.co.uk
/Energain/en_GB/in

dex.html 

Kontaktēties var no 
mājaslapas: 

http://energain.co.uk/Energai
n/en_GB/sales_support/conta

ct.html 

Lielbritānija/ 
Lietuva/ 
Latvija/ 
Igaunija 

FMM ir sajaukts 
kopā ar polimeru 

BioPCM/ Phase 
Change Energy 

Solutions 

Ruļļveida materiāls 
telpu dzesēšanai un 

komforta 
temperatūras 

saglabāšanai/ montē 
uz griestiem, sienām 

Augu tauki (ciklu 
garantija 85 gadi) 

18.5..23°C 
21..25°C 

21..27°C 

- 
 

Paklājs 
5m2; svars 7.5 kg 
4m2; svars 10.8kg 

2m2; svars 9.8kg 

 
$38/m

2
 

$55/m2 

$89/m
2
 

 

http://www.phasech
ange.com.au/howdo

esbiopcmworks 

Kontaktēties var no 
mājaslapas un arī pa e-pastu 

uz 

info@phasechange.com.au 

Austrālija 
FMM 

makroiekapsulēts 

polimērā 

National Gypsum 
ThermalCORE 

Panels with 
Micronal PCM/ 

National Gypsum 

Ģipša paneļi telpu 
dzesēšanai un 

komforta 

temperatūras 
saglabāšanai/ montē 
uz sienām, griestiem 

Parafīna vasks 22.8°C 450kJ/m
2
 

2400 x 1200 x 

12.7 mm 
- 

http://www.thermalc

ore.info/product-
info.htm 

Kontaktēties var no 
mājaslapas: 

http://www.thermalcore.info/
thermalcore-form.aspx 

ASV 

FMM 

mikrokapsulas 
iejauktas ģipsī 

EcoCore 

Phase Change 
Technology for 

Energy Efficiency 

Grīdas paneļi telpu 
dzesēšanai un 

komforta 
temperatūras 

saglabāšanai/ montē 

grīdās 

Augu bāzes 23.9°C - 
600 x 600 x 32.5 
mm; svars 46.9 kg 

- 
http://www.tateinc.c
om/products/ecocore

.aspx 

tateinfo@tateaccessfloors.co
m 

ASV 

Grīdas panelis ar 

tērauda čaulu, 
kurā iekšā FMM 
mikrokapsulas ar 

cementu 

GLASSX 

Logu pakete, kas 

vasarā atstaro saules 
starojumu; ziemā 

uzņem saules 

enerģiju 

Sāļu hidrāti (CaCl2 
6H2O) 

26..28°C 4266kJ/m2 

Viss stikla paketes 

pīrāgs no 32 līdz 
86 mm. 

Maksimālais 

laukums 6m
2
 

- 
http://www.glassxpc
m.com/how-glassx-

works/ 

Kontaktēties var no 
mājaslapas: 

http://www.glassxpcm.com/c
ontact/ 

Kanāda 
FMM ir 

makroiekapsulēts 
polikarbonātā 

Rubitherm CSM 
panelis 

Siltuma 

akumulators, ēdiena, 
medicīnas 

transportēšana 

Parafīni, sāļu hidrāti -10..86°C 
637..3225.6 

kJ/m2 

450x300 x 10..20 
mm; svars 0.9..3.3 

kg 
- 

http://www.rubither

m.de/english/pages/
02h_air_heating_sys

tems.htm 

info@rubitherm.com Vācija 
FMM ir 

makroiekapsulēts 
Al panelī 

TubeICE/ PCM 

products 

Pasīvā dzesēšana/ 

montē griestu 
konstrukcijā 

Parafīni, sāļu hidrāti -40..117°C 
6120 .. 7920 

kJ/m2 

Cilindra caurule – 
d50 mm; l 

=1000mm; svars 
2..3kg 

- 

http://www.pcmprod
ucts.net/files/passive

_cooling_catalogue.
pdf 

info@pcmproducts.net  Lielbritānija 

FMM 
makroiekapsulēts 

cilindtriskā 
polimēra caurulē 

http://energain.co.uk/Energain/en_GB/index.html
http://energain.co.uk/Energain/en_GB/index.html
http://energain.co.uk/Energain/en_GB/index.html
http://energain.co.uk/Energain/en_GB/sales_support/contact.html
http://energain.co.uk/Energain/en_GB/sales_support/contact.html
http://energain.co.uk/Energain/en_GB/sales_support/contact.html
http://www.phasechange.com.au/howdoesbiopcmworks
http://www.phasechange.com.au/howdoesbiopcmworks
http://www.phasechange.com.au/howdoesbiopcmworks
http://www.thermalcore.info/product-info.htm
http://www.thermalcore.info/product-info.htm
http://www.thermalcore.info/product-info.htm
http://www.thermalcore.info/thermalcore-form.aspx
http://www.thermalcore.info/thermalcore-form.aspx
http://www.tateinc.com/products/ecocore.aspx
http://www.tateinc.com/products/ecocore.aspx
http://www.tateinc.com/products/ecocore.aspx
http://www.glassxpcm.com/how-glassx-works/
http://www.glassxpcm.com/how-glassx-works/
http://www.glassxpcm.com/how-glassx-works/
http://www.glassxpcm.com/contact/
http://www.glassxpcm.com/contact/
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1.1.Dupont Energain 

DuPont™ Energain® panelis sastāv no fāžu maiņas materiāla (FMM), kuru savā 

starpā sasaista un satur polimērs, kas no abām pusēm aplīmēts ar alumīnija foliju (attēls 3). 

Temperatūrā zem 18°C parafīna vasks kļūst ciets, taču, kad solārā starojuma vai telpas 

temperatūras dēļ, temperatūra telpā sasniedz 22°C, FMM sāk mainīt savu fāzi no cietas uz 

šķidru. Šajā brīdī siltuma enerģija no telpas tiek absorbēta DuPont™ Energain® paneļos. 

Otrādi, kad temperatūra telpās krītas un sasniedz 18°C, parafīna vasks atkal pāriet cietā fāzē 

un atdod uzkrāto siltuma enerģiju telpai.  

 
Attēls 3. Dupont Energain panelis un tā montāža. 

Tabula 2. Produkta galvenie tehniskie dati. 
Biezums 5.26 mm 
Platums 1 m 
Garums 1.2 m 

Svars uz laukuma vienību 4.5 kg/m² 
Entalpija 515/m² no 18-24°C 

1.2.BioPCM/ Phase Change Energy Solutions 

BioPCM™, izmantojot FMM uz augu bāzes, kūst un kristalizējas istabas temperatūrā, 

absorbējot vai atdodot siltuma enerģiju. FMM ir makroiekapsulēts polimērā un izveidots 

paklāja tipa ruļļveida izstrādājums, kuru montē griestos, kā arī uz sienām (att. 4.). Materiāls 

uzņem no telpas siltumu dienā un atdod to naktī, veidojot periodisku ciklu. Lietojot šo 

risinājumu tiek samazinātas temperatūras svārstības telpā un projektētājiem ir iespēja izveidot 

efektīvākas apkures un dzesēšanas sistēmas. 

Ar M027 BioPCM Mat 25 ir paredzēts pārsegt 5 m2 ar vienu iepakojumu; svars 7.5 kg.  

FMM darbojas temperatūras diapazonā no 21.1°C līdz 25°C.  
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Šis produkts uzkrāj siltuma enerģiju, kas ekvivalenta gaisa kondicionēšanas sistēmai vai 

sildītājam ar jaudu 85 W, kuri darbojas nepārtraukti vienu stundu un ir novietoti uz katru 

sienas un griestu m2, kur ir ievietots šis FMM produkts BioPCM Mat 25.  

 
Attēls 4. BioPCM Mat 25. 

Materiāls ir pieejams variācijās, kas atšķiras ar FMM kušanas temperatūru, FMM 

daudzumu (produkta svaru) uz kvadrātmetru, kā ar viena iepakojuma pārsedzamo platību 

(tabula 3.). 

Tabula 3.  BioPCM produktu veidi un īpašības. 

Nosaukums 
FMM darbības 

amplitūda; °C 

Produkta 

platība; m2 

Iepakojuma 

svars; kg 

FMM svars uz laukuma 

vienību; kg/ m2 

Cena; 

 

M027 BioPCM 
Mat 23 

18.5 .. 23 ℃ 5 7.5 1.5 
216.0 $ 
158.1 € 

M027 BioPCM 

Mat 25 
21.1 .. 25 ℃ 5 7.5 1.5 

193.5 $ 

141.7 € 

M027 BioPCM 
Mat 27 

20.9 .. 27 ℃ 5 7.5 1.5 
193.5 $ 
141.7 € 

M051 BioPCM 
Mat 23 

18.5 .. 23 ℃ 4 10.8 2.7 
259.2 $ 
189.8 € 

M051 BioPCM 
Mat 25 

21.1 .. 25 ℃ 4 10.8 2.7 
226.8 $ 
166.1 € 

M051 BioPCM 
Mat 27 

20.9 .. 27 ℃ 4 10.8 2.7 
226.8 $ 
166.1 € 

M091 BioPCM 

Mat 23 
18.5 .. 23 ℃ 2 9.8 4.9 

212.4 $ 

155.5 € 

M091 BioPCM 
Mat 25 

21.1 .. 25 ℃ 2 9.8 4.9 
183.6 $ 
134.4 € 

M091 BioPCM 

Mat 27 
20.9 .. 27 ℃ 2 9.8 4.9 

183.6 $ 

134.4 € 

M182 BioPCM 
Mat 23 

18.5 .. 23 ℃ 1 9.8 9.8 
201.6 $ 
147.6 € 

M182 BioPCM 

Mat 25 
21.1 .. 25 ℃ 1 9.8 9.8 

175.5 $ 

128.5 € 

M182 BioPCM 
Mat 27 

20.9 .. 27 ℃ 1 9.8 9.8 
175.5 $ 
128.5 € 
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1.3. National Gypsum ThermalCORE paneļi ar Micronal FMM 

Produkts tiek piegādāts 1/2" (12 mm) biezu ģipša paneļu (attēls 5), kas satur 

Micronal® PCM (FMM), veidā. Tos ražo BASF. Micronal ir mikroiekapsulēts augstvērtīgs 

parafīnu vaska FMM. Šis FMM maina savu fāzi no ciets uz šķidrs pie temperatūras 22.8°C 

un, absorbējot siltumu no telpas gaisa, samazina temperatūras svārstības tajā. Kad temperatūra 

nokrītas zem 22.8°C, parafīna vasks sacietē un atdod uzkrāto siltumu telpai. Šāds periodiskais 

process ThermalCORE paneļus padara par produktu, kas uzlabo telpas temperatūras komforta 

rādītājus.  

ThermalCORE panelis ir nosegts ar stikla šķiedras audumu, kas padara izstrādājumu 

izturīgu pret montāžas un ekspluatācijas slodzēm. Paneļus montē tāpat kā standarta ģipša 

paneļus. Pēc montāžas tos nosedz ar finiša špakteli un nokrāso.  

Galvenie ThermalCORE paneļa ar Micronal PCM raksturlielumi ir šādi: 

 Biezums 1/2" (12.7 mm).  

 No abām pusēm klāj stiklšķiedras audums. 

 Izmēri 2400 x 1200 mm. 

 Svars panelim 10.2 kg. 

 FMM kušanas temperatūra – 22.8°C. 

 Entalpija 450kJ/m2. 

 

Attēls 5. National Gypsum ThermalCORE paneļi ar Micronal PCM. 

1.4. EcoCore 

EcoCore izmanto FMM, kas veidots uz augu bāzes un kura kušanas temperatūra ir 

23.9°C. Šāda kušanas temperatūra ļauj FMM absorbēt siltuma enerģiju biroja telpās un 

darboties kā pasīvai sistēmai vasaras periodā. 
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EcoCore ir grīdas paneļi (attēls 6), kas sastāv no tērauda čaulas, kas piepildīta ar 

cementa un augu bāzes FMM, tādējādi ļaujot materiālam uzkrāt lielu daudzumu siltuma 

enerģijas un tai pat laikā saglabāt augstu produkta integritāti un izturību, ko nodrošina Tete 

pacelto grīdu nesošās konstrukcijas. Pildījums tiek realizēts ar cementu un FMM 

mikrokapsulu kompozītmateriālu. Notiekot fāžu pārejas procesam, mikrokapsulas saglabā 

savu izmēru, formu un integritāti.  

 
Attēls 6. EcoCore grīdas paneļi. 

1.5.  EcoCore perimetra risinājums 

Izmantojot EcoCore paneļus grīdā pa perimetra zonu, tiek samazināta un aizkavēta 

temperatūras ekstrēmu veidošanās telpās. Samazinot temperatūras „pīķus”, samazinās 

dzesēšanas sistēmas jaudas nepieciešamība. Aizkavējot temperatūras „pīķus”, savukārt 

dažkārt ir iespējams izmantot elektroenerģiju, kas ir lētāka vakara un nakts stundās (attēls 7). 

 
Attēls 7. EcoCore perimetra risinājumi. 
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1.6.  GLASSX 

Ēkām, kas būvētas no vieglajām konstrukcijām un ar lielu logu platību, raksturīga maza 

siltuma inerce, tādējādi vasarā tās mēdz pārkarst un telpās iespējamas lielas temperatūras 

svārstības diennakts periodā. Lai saglabātu komforta līmeni telpās, ir jālieto kondicionēšanas 

ierīces, kas patērē elektroenerģiju. 

GlassX risinājums ļauj palielināt ēkas siltuma inerci stiklotajām virsmām, vienlaicīgi 

laižot cauri dienasgaismu un absorbējot  infrasarkano starojumu. Viens no GlassX loga (attēls 

8) konstrukcijas slāņiem ir FMM slānis, kas nodrošina logam tādu termisko inerci, kas 

ekvivalenta 40 cm biezai betona sienai. FMM ir sāļu hidrāts ar formulu CaCl2 6H2O, kura 

kušanas temperatūra ir no 26..28°C. Šis FMM absorbē siltumu gan konvekcijas, gan 

starojuma veidā pievadīto siltumu. 

Aptuveni astoņās stundās diennakts pirmajā pusē FMM stikla paketēs esošajā 

konstrukcijā pilnībā pāriet no cieta stāvokļa šķidrā. Pa nakti tas atkal pāriet cietā stāvoklī - 

GlassX sistēma ir pasīva sistēma.  

Šāda sistēma vasarā pārbīda elektroenerģijas patēriņa dzesēšanai ekstrēmu un pazemina 

telpas iekšējo temperatūru par 5 - 9°C. Savukārt ziemā šī sistēma maksimizē saules starojuma 

enerģijas uzkrāšanu dienā un atdod to naktī, tādējādi izlīdzinot apkures sistēmas darbību. 

 

Attēls 8. GlassX loga konstrukcija un tā darbības shēma. 

1.7. Prizmas tehnoloģija 

Stikla fasādēm ir nepieciešami elementi, kas ļauj uzkrāt saules starojuma enerģiju 

ziemā, bet atstarot to vasarā. GlassX tas ir panākts ar caurspīdīgu prizmu slāni. Prizmas ir 

izvietotas starp ārējiem stikla slāņiem un ļauj ziemā, pateicoties saules zemajam 

novietojumam pret horizontu, saules stariem iet caur prizmām. Kad saule ir lielākā leņķī pret 

horizontu (no aprīļa līdz septembrim), tad saules stari tiek atstaroti. Īsumā: GlassX prizma 
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atstaro saules starus, ja leņķis ir lielāks par 40°, taču ļauj tiem iziet cauri, ja leņķis ir mazāks 

par 35°. 

1.8. CSM panelis 

CSM ir Rubitherm universāla pielietojuma FMM panelis, kas izgatavots no alumīnija, 

kurā var iepildīt FMM (sāļu hidrātu - SP, parafīnu - RT) (attēls 9). Paredzēts lietošanai kā 

siltuma uzkrājējs. 

 
Attēls 9. CSM panelis. 

CSM paneļa galvenās priekšrocības: 

 Paneļa biezumi no 5 līdz 27 mm. 

 Var iepildīt dažāda veida FMM. 

 FMM kušanas temperatūras no -10 līdz 86°C. 

 Ugunsdrošs. 

Šo paneļu raksturlielumi apkopoti tabulā 4.  

Tabula 4. CSM paneļu veidi un galvenie raksturlielumi. 

CSM panelis / 

biezums 

Svars ar 

SP 

Uzkrātā 

enerģija 

SP 22 

Uzkrātā 

enerģija 

SP 29 

Svars ar 

RT 

Uzkrātā 

enerģija 

RT 

Uzkrātā 

enerģija 

RT HC 

CSM 5/5     

– 10mm 
1,4 kg 40 Wh 50 Wh 0,9 kg 24 Wh 35 Wh 

CSM 10/0   

– 10mm 
1,5 kg 45 Wh 56 Wh 1,0 kg 27 Wh 39 Wh 

CSM 10/5   

– 15mm 
2,3 kg 80 Wh 99 Wh 1,5 kg 49 Wh 70 Wh 

CSM 10/10 
– 20mm 

3,3 kg 121 Wh 149 Wh 2,0 kg 73 Wh 105 Wh 
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1.9. TubeICE 

TubeICE ir polimēra konteiners ar cilindrisku vai kvadrātveida šķērsgriezumu, kas ir 

piepildīts ar FMM. Konteineru svars no 2 - 3 kg, diametrs - 50 mm un garums - 1000 mm. 

Šos konteinerus montē kā piekarināmos griestus (attēls 10). Atrodoties pie griestiem tie 

absorbē siltumu, kas ceļas augšup. Maksimālais skaits konteineru uz vienu kvadrātmetru ir 12 

ar kopējo svaru ap 40 kg un maksimālo siltuma absorbciju no 6120 līdz 7920 kJ/m2. 

     

Attēls 10. TubeICE konteineri un to montāža. 

2. FMM prakstiskā pielietojuma piemēri 

2.1. Dupont Energain pielietojums uzņēmuma SARL Busipolis ēkā Metzā, Francijā 

SARL Busipolis jaunbūvē Francijā tika izmantoti Dupont Energain sienas un griestu 

paneļi, kas pilda enerģijas uzkrājēja funkcijas pasīvajā sistēmā (attēls 11). Ēka ir saņēmusi 

divus apbalvojumus enerģijas efektivitātē, vienu no „Prebat” un otru no „Lorraine Qualité 

Environnementale”. Ēkai ar 1950 m2 platību kopējais enerģijas patēriņš ir 38 kwh/m2 gadā 

(Energain, 2010). 

 

Attēls 11. Dupont Energain pielietojums uzņēmuma SARL Busipolis ēkā Metzā, Francijā. 
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2.2. Dupont Energain pielietojums arhitekta Richard Hawkes projektētajā 

“Crossway” ēkā 

“Crossway” ēka ir viena no pirmajām nulles enerģijas ēkām Lielbritānijā (attēls 12). 

Ēkā tiek izmantota solārā enerģija, lai saražotu gan elektrību, gan siltumenerģiju. Ēkas 

konstruktīvajā risinājumā izmantoti koka statņi, kur kā nosedzošie materiāli, galvenokārt, 

izmantotas māla flīzes un stiklotās virsmas. Zemās siltuma inerces dēļ ēkā tiek pielietoti arī 

Dupont Energain paneļi ar kopējo platību 127 m2 (Energain, 2010).  

 

Attēls 12. Dupont Energain pielietojums Richard Hawkes projektētajā “Crossway” ēkā. 

3. Secinājumi 

Izmantojot FMM ēkas iekštelpu gaisa dzesēšanai karstajās vasaras dienās, ir iespējams 

ieekonomēt elektroeneģiju, kas būtu jāpatērē gaisa kondicionēšanas iekārtu darbībai. Lai 

vairāk spriestu par to cik daudz elektroenerģijas var ieekonomēt Latvijas klimata apstākļos, ir 

jāveic pilna mēroga modeļa simulācijas kā arī jārealizē eksperimenti dabā. 

FMM siltuma enerģijas uzkrāšanas funkcija ir galvenais faktors, kas nodrošina sistēmas 

efektīvu darbību, tāpēc rūpīgi ir jāizvēlas attiecīgs izstrādājums, kas satur FMM ar Latvijas 

klimatam atbilstošu fāžu maiņas temperatūru. Lai to noskaidrotu, ir jāveic pilna mēroga 

modeļa simulācijas, kurās iespējams izvērtēt kā darbojas attiecīgie FMM dažādos režīmos. 

FMM joprojām ir izpētes un izstrādes stadijā, tāpēc FMM sistēmas izmaksas ir 

salīdzinoši augstas. Tādējādi tām grūti konkurēt un uzreiz iekarot tirgu. Joprojām 

nepieciešami detalizēti pētījumi un optimizācija, kā arī pilnveidotu FMM tehnoloģiju 

izstrādes. Taču, ja šādas sistēmas tiks lietotas papildinot tradicionālās ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmas, tad elektroenerģijas patēriņš un CO2 emisijas samazināsies. 

 Pētījumi, kas ir jāveic: 

- tirgū jau pieejamo FMM materiālu pārbaude Latvijas klimata apstākļos, 
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- FMM faktiskās efektivitātes noskaidrošana, analizējot reālos enerģijas ietaupījumus, 

- FMM temperatūras izlīdzināšanas funkciju efektivitāte telpās.  

Pēc tam varēs plānot tālākos pētījumus, FMM optimizāciju un jaunu tehnoloģiju 

izstrādi.  

Izmantotā literatūra 

Castell A, Medrano M, Castellón C, Cabeza LF. 2008. Experimental results and simulation 

models for the use of PCM in buildings. Sevilla, Spain : s.n., 2008. 6th Workshop IEA/ECES 

IA Annex 20. 

Energain, DuPont™. 2010. http://www.archinfo.it/. [Online] December 2010. 

http://www.archinfo.it/whitepaper_library/ENERGAIN.pdf. 

Hauer A., Mehling H., Schossig P., Yamaha M., Cabeza L.F., Martin V., Setterwall F. 

2005. International Energy Agency Implementing Agreement on Energy Conservation 

through energy storage. 2005. Annex 17 Final Report. 

Mediterranean construction: experimental results. A. Castell, M. Medrano, C. Castellón, 

Luisa F. Cabeza. 2008. Lisbon, Portugal, : s.n., 2008. EuroSun 2008. 1st International 

Conference on Solar Heating, Cooling and Buildings. 

Mehling H., Cabeza C. 2008. Heat and cold storage with PCM. An up to date introduction 

into basics and applications. bez viet. : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008. 

PCM in Mediterranean construction: experimental results. A. Castell, M. Medrano, C. 

Castellón, Luisa F. Cabeza. 2008. [ed.] EuroSun. Lisbon : s.n., 2008. International 

Conference on Solar Heating, Cooling and Buildings. 

PCM thermal storage in buildings: A state of art. Tyagi V., Buddhi D. 2008. 2008. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews. 

Review on thermal energy storage with phase change materials and applications. Sharma A., 

Tyagi V.V., Chen C.R., Buddhi D. Renewable and Sustainable Energy Reviews, in press. 

Solar energy storage using phase change materials. Kenisarin M., Mahkamov K. 2007. 

2007. Renewable and Sustainable Energy Reviews 11. pp. 1913–1965. 

 


